
Vi är livrädda för den rådande situationen och för framtiden! 

Vi, Extinction Rebellion Lund, ska genomföra protesthandlingen Rebellion of One den 26:e maj kl 
14.00. Den är en fredlig civil olydnad där en individ blockerar en väg. Individen kommer att försätta 
sig i en sårbar situation för att ännu en gång lyfta fram det klimatnödläge vi befinner oss i!  

Är det verkligen nödvändigt att ta till sådana drastiska aktioner?  

I juni kommer konferensen Stockholm+50 att högtidlighålla FN:s första miljökonferensen som ägde 
rum för 50 år sedan. Vad har hänt sedan dess? Har makthavarna hållit sina löften att motverka 
klimatkrisen?  

Enligt den federal miljöskyddsmyndighet i USA (EPA), har de globala CO2 utsläppen ökat med ca 
90% sedan 1970. Förbränning av fossila bränsle bidrog till ca 78% av den totala ökningen.  

I samband med den IPCC-rapport som publicerades i februari 2022 uttryckte sig FN:s 
generalsekreterare, António Guterres, så här: ”Jag har sett många vetenskapliga rapporter i mina 
dagar. Men ingen som denna. Dagens IPCC-rapport är en atlas över mänskligt lidande och en 
förödande dom mot ett misslyckat klimatledarskap… Enligt nuvarande åtaganden kommer de globala 
utsläppen att öka med nästan 14 procent under det innevarande decenniet. Det innebär en katastrof. 
Det kommer att förstöra alla möjligheter att hålla 1,5 [-gradersmålet] vid liv”. 

I Klimatpolitiska rådets rapport till regeringen fastslås att dagens politik inte räcker för att nå de 
klimatpolitiska målen. Förutom klimatförändringar och miljöförstöring har fossilindustrin också 
bidragit till krig i bl.a. mellanöstern och senaste i Ukraina. EU:s inköp av rysk olja och gas har 
finansierat Putins militära invasion av Ukraina.  

Här är vittnesmål från de som ska utföra Rebellion of One: 

Alena Kahle: If we are already fighting wars over resources now, I am scared of all the wars that 
we are causing in the near and distant future: Over food and water, over resources to fuel our 
electric grid, over shrinking land to live on. The climate crisis is a justice crisis, and I am 
terrified. The disruption I am causing is nothing compared to the disruption of the climate crisis. 

Sinan X: Våra regeringar håller inte sina egna löften, då måste vi agera! Människor dör redan varje 
dag just på grund av den politik som förvärrar klimatkrisen. Därför bestämde jag mig för att orsaka 
icke-våldsamma störningar, för att metaforiskt väcka alla som bevittnar denna aktion, för att påminna 
dem om att den nuvarande politiken driver mänskligheten allt djupare in i en irreversibel 
katastrof. Jag gör det för att uttrycka min rädsla för klimatkrisen. Tyvärr är situationen så brådskande 
att sådana desperata handlingar är nödvändiga. Trots mina rädslor sätter jag mig på gatan och stoppar 
därmed oskyldiga människor som inte har gjort något fel. 
 
Sima Nasizadeh: Jag sitter på soffan hos min dotter med mitt fem dagar gamla barnbarn i min famn 
och plötsligt börjar jag gråta. Gråtande berättar jag för henne hur orolig jag är för hennes framtid. Då 
lovar jag den lilla bebisen att mormor ska kämpa så mycket hon orkar för att tvinga makthavarna att ta 
de nödvändiga steg för att förhindra en klimatkollaps och jordens förstörelse! Jag tänkte samma sak 
när jag fick ett brev från en förra detta kollega i Sydsudan. Brevet innehöll bilder av översvämningar 
som hade förstört deras odlingar, hem och det lilla de ägde. Jag kan inte sitta bredvid och se allt detta 
hända. Jag kommer att sitta ensam mitt på gatan för att markera min rädsla inför den fruktansvärda 
framtid som väntar oss om politikerna inte tar sitt ansvar!   

Presskontakt: Sima Nasizadeh, 0709925178 

 

 



Om Extinction Rebellion: 
Extinction Rebellion är ett internationellt uppror som kräver att klimathotet och massutrotningen av 
liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker ska agera omedelbart och kraftfullt. 
Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns idag 
i flera delar av Sverige. 

https://www.extinctionrebellion.se / www.facebook.com/extinctionrebellionsverige 
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